


EK6 – Dikke trui – Mayflower Easy Knit. 

Maten:     S    (M)    L   (XL)   XXL  (XXXL)  XXXXL 

Borstwijdte cm.:   100   (110)  120  (130)   140   (150)   160 

Lengte cm.:    68    (70)   72   (74)    76    (78)    80 

Kleur: 01                    benodigd aantal:     5     (5)    5    (6)     6     (6)     8 

Breinld. nr.: 12 

Kwaliteit: Mayflower Easy Knit 53% wol, 47% acryl, 80 m. per 100 gr. 

Stekenverhouding: Gemiddeld: 7 st. en 10 nld. = 10 x 10 cm. 
 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Tip: Lees voor U begint hel hele patroon door en maak evt. een proeflapje, maak daarna het proeflapje 

vochtig en trek voorzichtig in model. 

De trui wordt overdwars gebreid in tricotsteek en kan zowel gebruikt worden met de rechte- als 

averechtsezijde als goede kant. Net wat U wenst. Er is weinig montage bij deze trui. Begin bij de ene mouw, 

brei verder met voor- en achterpand en sluit af met de andere mouw. 

Werkwijze:                                                                                                                                                                                      

1:  Zet met breinld. nr. 12 – 28(30)32(34)36(38)40 st. op en brei 3 cm. boordst. 1 r., 1 av. Geldt voor alle mt. 

2: Brei verder in tricotst. tot een lengte van 28(30)32(34)36(38)40 cm.                                                                              

3: Zet aan beide zijden 29(30)31(32)33(34)35 st. op en brei met alle steken 11(12)13(14)15(16)17 cm. in 

tricotsteek. Deel het werk in 2 gelijkde delen vp. en ap.                                                                                                        

4: Brei verder met het ap. en laat de steken voor het vp. rusten.                                                                                         

5: Brei 27(30)33(36)39(41)43 cm. en laat daarna de st. van het ap. rusten, brei nu het vp. tot dezelfde 

lengte 27(30)33(36)39(41)43 cm.                                                                                                                                                 

6: Verzamel nu alle steken weer en brei  11(12)13(14)15(16)17 cm.                                                                                   

7: Kant aan beide zijden 29(30)31(32)33(34)35 st. af en brei met de resterende st. verder voor de mouw tot 

een lengte van 25(27)29(31)33(35)37 cm.                                                                                                                                 

8: Brei 3 cm. boordst. 1 r., 1 av. en kant af. Geldt voor alle mt. 

Afwerking:                                                                                                                                                                                        

1: Sluit de zijnaden van de panden en de mouwen.                                                                                                                

2: Hecht de draden af.                                                                                                                                                                  

3: Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 


